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Mi, Szolnok város Tanácsának és Szolnok városrendezési munkálataiban közre-
működő országos és megyei szerveknek képviselői a Magyar Tanácsköztársaság 50-ik
évfordulója és városunk felszabadulása zyik évfordulójának évében - örök időkre
szóló emlékezésül - helyezzük el Szolnok város dolgozói nevében az új városközpont
alapkövét.

Szolnok város gazdag történelmi múltját értékes régészeti, okleveles anyagok
bizonyítják. A honfoglalás korában települt ide a Szolnok nemzetség, amelyről nevét
is vette. I. István korában várispánság és megyeszékhely, amelynek védelmére vár
is épül.

Fontos közlekedésföldrajzi jelentősége nemcsak településfejlesztő hatású volt,
hanem a hadak útjává is tette. Hiteles feljegyzések szerint tizennégyszer pusztult el
csaknem teljesen, de mindannyiszor újraéledt. Másfélszáz éven át a törökök birto-
kolták. A XVIII. században városias maggal rendelkező település; sószállítása, fafel-
dolgozása országos jelentőségű. A múlt században a gőzhajózás megindítása és a vasút
idevezetése közlekedési, kereskedelmi jelentőségét növelte. Iparforgalmi jellegét meg-
határozta az is, hogy kicsiny határa nem volt képes a gyorsan szaporodó lakosságot
eltartani.

A város lakói mindig kivették részüket a nép, a nemzet nagy ügyeinek megoldá-
sából. Az iS4S/i84g-es polgári forradalom és szabadságharc idején hősies csata szín-
helye Szolnok, igig-ben hetvenhét napon át áldozatos harcokat vívott itt a Vörös-
hadsereg az első magyar proletárdiktatúra védelmében. Az ipari munkásság képvi-
selői a harcok közepette is fontos várospolitikai reformokat valósítottak meg.

A II. világháború szörnyű pusztításait eltüntető újjáépítést korszerű városrende-
zési törekvésekkel kapcsolták össze, s Szolnok megindult a nagyvárossá fejlődés útján.
A szocialista iparosítás nagy eredményeket hozott. Az alföldi olajkutatás és u vegy-
ipar központja lett, s a korszerű városrendezés és a város népének alkotó ereje most
alakítja igazán várossá.

A nagyütemben fejlődő Szolnok - az elavult városközpont helyén, - most új
városközpontot épít, amely a szocialista városépítészet követelményei szerint az em-
bert, a békés alkotómunkát, a kommunista társadalom felépítését szolgálja.

Szolnok, 1969. július zL
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